
বেতাল-পঞ্চবেিংশবত 

 

বেতাল বেষয়ক 25 টি বলাককথার সঙ্কলন   বেতাল-পঞ্চবেিংশবত   নাবে 

প্রবসদ্ধ | বেতাবলর গল্পগুবল অবত প্রাচীন এেিং এগুবল বে েূলরূবপ 

বলাকসাবিবতের বেৌবিক ধা াঁধা ো েজাদার গবল্পর আকাবর েুবি েুবি সৃটি 

িবয়বিল, বস বেষবয় আেরা বনিঃসবেি | বেবেবের েৃিত্কথােঞ্জরীবত 

এেিং বসােবদবের কথাসবরত্সাগবর বেতালকাবিনীগুবলর প্রাচীনতে রূপ 

পবদে সিংরবেত | জননক বশেদাস কতৃকৃ রবচত গদেপদেবেবিত বেতাল-

পঞ্চবেিংশবত সিংস্করণটি সে ৃাবপো বেবশিেপূণ ৃ এেিং অবনবকর েবত 

প্রাচীনতে সঙ্কলন | জননক জম্ভল দবের রবচত একটি গদোত্মক 

সিংস্করণ এেিং বকাবনা অজ্ঞাতনাো বলিবকর বেঙ্কিভট্ট রবচত 

বেতালবেিংশবত অবপোকৃত অে ৃাচীন রচনা | পূবে ৃাক্ত বলিকগবণর 

সম্পবক ৃআেরা সমূ্পণ ৃ অজ্ঞ | আবলাচে গ্রন্থগুবল পাঠ কবর বোঝা োয় 

বেতাবলর গল্পগুবল স্থান-কাল-পাবের বভবদ বভন্ন বভন্নরূবপ প্রচবলত বিল 

এেিং বেবভন্ন বলিক আপন আপন বদশপ্রচবলত জনবপ্রয় রূপটি গ্রিণ 

কবরবিন | বেবেে-ও বসােবদে কৃত প্রাচীনতে পদেরূপ 11শ শতবকর 

রচনা, অনোনে সিংস্করণগুবল পরেতী কাবলর বেবভন্ন সেবয় সম্পাবদত িয় 

| 

          গল্পানুসাবর, রাজা বেক্রেবসন ো ত্রেবেক্রেবসবনর বনকি বেতাবলর 

েুবি 25 টি উপািোন েবণতৃ | এক সন্নোসী প্রবতবদন বেক্রেবসবনর 

রাজসভায় উপবস্থত িবয় একটি ফবলর বভতর লুক্কাবয়ত রত্ন রাজার িাবত 

উপিার বদবতন | রত্ন-উপিাবরর কারণ ত্রজজ্ঞাসা কবর রাজা জানবত 

পারবলন বে ঐ সন্নোসী তাবিক শে-সাধনায় বসত্রদ্ধলাভ করার জনে তা াঁর 

সািােে চান | প্রকৃতপবে বসই তাবিক সন্নোসী রাজাবক েবলদাবনর জনে 

বনে ৃাচন কবর বেথো িলনার আিবয় তা াঁবক প্রতাবরত কবর িতোর সঙ্কল্প 

কবরবিন | সন্নোসীর কপি অনুবরাবধ েীর নরপবত তা াঁর বনবদৃশেত গভীর 

রাত্রেবত ঘনবঘার অন্ধকাবর সকবলর অজ্ঞাবত একাকী শ্মশাবনর 

বনকিেতী এক গাি বথবক শেবদি গ্রিবণর জনে োো করবলন | 

েথাস্থাবন বপৌৌঁবি শেটি কা াঁবধ বনবয় বতবন শ্মশাবন অবপোরত সন্নোসীর 

অবভেুবি রওনা িবলন | ওেবন শোবধটিত বেতাল রাজাবক  এক একটি 



কাবিনী শুবনবয় তত্সম্পবকতৃ প্রশ্ন ত্রজজ্ঞাসা করবত লাগবলন | েুত্রদ্ধোন 

রাজাও প্রবতেকটি প্রবশ্নর েথােথ উের বদবলন | বেতাল রাজার পাত্রিতে 

ও েীরবে প্রীত িবয় তা াঁর কাবি সন্নোসীর কপি পবরকল্পনা প্রকাশ 

করবলন এেিং বেতাবলর পরােবশ ৃ রাজা চাতুরীর সািাবেে ধূত ৃসন্নোসীবক 

িতো কবর আত্মরো করবলন |  

          সেগ্র বেতালকাবিনী েৃিত্কথােঞ্জরীবত 1220 বলাবক এেিং 

কথাসবরত্সাগবর 2195 বলাবক েবণতৃ | সুতরািং বসােবদেকৃত গল্পগুবল 

অবপোকৃত েৃিদাকার | পরেতী রচনাগুবলর েবধে বশেদাসকৃত বেতাল-

পঞ্চবেিংশবতর  112শ শতবকর পরেতী   রচনারীবত ও েণনৃাভঙ্গী 

সে ৃাবপো বচোকষকৃ | বেতাবলর প্রশ্নগুবল েূলতিঃ জনবপ্রয় ধা াঁধা, বকন্তু 

কাবিনীগুবল অতীে বকৌতূিবলাদ্দীপক ও হৃদয়গ্রািী | প্রবতেকটি গবল্পর 

অবভনেে, অোধ কল্পনার বেস্তার, িাসেরবসর উপাদান, েুত্রদ্ধর চাতুে ৃ, 

বেবচে পবরবেশ ও েহুেুিী উপাদান প্রভৃবত বেবল এই গ্রন্থ প্রাচীন 

ভারতীয় বলাকসাবিবতের অে ৃাচীন সিংস্করণ রূবপ অতেন্ত েূলেোন | 
 


